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ESCOLA DOUTORAL EDUCAÇÃO/ CURRÍCULO
__________________________________________________________________
Av. de Moçambique, km 1.6, Campus de Lhanguene, Maputo

Vº Simpósio sobre Estudos Curriculares
“Questões Curriculares: Teorias, Políticas e Práticas”
Maputo, 12 de Setembro de 2019
Campus de Lhanguene – Anfiteatro da FACEP
TERMOS DE REFERÊNCIA
Introdução
A Escola Doutoral Educação/Currículo da UPM tem vindo a realizar anualmente
Simpósios sobre Estudos Curriculares. Em 2012, realizou-se o Simpósio de Abertura do
Doutoramento. Em 2014, o Simpósio debruçou-se sobre "Políticas educacionais e o
currículo em Moçambique". Em 2015, o Simpósio teve como tema “Formação de
professores, diversidade cultural, transversalidade e transdisciplinaridade”. O Simpósio de
2016 foi dedicado às “Reformas e Inovações Curriculares em Moçambique”.
Para 2019 está prevista a realização do V Simpósio no dia 12 de Setembro com o
tema “Questões Curriculares: Teorias, Políticas e Práticas”. Existem várias questões em
torno do processo de construção e desenvolvimento curricular que nos inquietam e que
pretendemos debater de forma mais sistemática com vários actores. Dentre as grandes
questões curriculares podemos citar algumas como: Como garantir a inclusão? Como garantir
a equidade? Como garantir a aprendizagem efectiva dos alunos? Que modelo adoptar na
formação de professores? De que modo aliar a teoria e a prática na formação? Como garantir
a flexibilidade curricular? Como lidar com a influência das políticas supranacionais no
desenvolvimento curricular? Como garantir a eficácia e eficiência do currículo?
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1. Objectivos
Com este Simpósio, pretende-se alcançar os seguintes objectivos:


Analisar questões curriculares no âmbito das teorias, políticas e práticas em
Moçambique;



Compreender os constrangimentos e desafios do desenvolvimento da educação
decorrentes das práticas curriculares em Moçambique;



Partilhar práticas e experiências bem-sucedidas de desenvolvimento curricular em
Moçambique;



Contribuir para a melhoria da qualidade do sistema educativo em Moçambique.

2. Temas do Simpósio
As questões curriculares em Moçambique podem ser abordadas no Ensino Básico,
Ensino Secundário, Ensino Técnico-Profissional, Ensino Superior, Alfabetização e Educação
de Adultos, Formação de Professores, tanto no Ensino Presencial como no Ensino à
Distância.
Pretende-se dar ênfase no Simpósio às seguintes temáticas:
i.

Currículo e Relevância do ensino;

ii.

Aprendizagem dos alunos;

iii.

Género e equidade;

iv.

Tecnologia educativa;

v.

Educação inclusiva;

vi.

Diversidade cultural;

vii.

Interdisciplinaridade e transversalidade;

viii.

Didácticas e práticas de ensino;

ix.

Emprego e empregabilidade;

x.

Avaliação educacional

xi.

Neoliberalismo e educação

xii.

Gestão da educação

3. Metodologia
A metodologia a ser adoptada consistirá em apresentações em sessões plenárias, assim
como em sessões paralelas.
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4. Resultados esperados
Os resultados esperados são os seguintes:
- Divulgados estudos sobre questões curriculares em Moçambique;
- Partilha de experiências sobre teorias, políticas e práticas curriculares;
- Desenvolvimento académico de todos os participantes e, em particular, dos estudantes e
docentes da Escola Doutoral Educação/Currículo;
- Publicação das comunicações.

5. Público-alvo
O público-alvo deste Simpósio são os pesquisadores, docentes, estudantes de
Graduação e Pós-graduação, técnicos pedagógicos e outros interessados em estudos sobre
questões curriculares em Moçambique.

6. Local de realização do Simpósio
O Simpósio será realizado na Cidade de Maputo, Universidade Pedagógica de Maputo,
Anfiteatro da Faculdade de Ciências da Educação e Psicologia (FACEP), Campus de
Lhanguene.

7. Normas para submissão dos trabalhos
Seguem-se as normas para a submissão de resumos e comunicações.

7.1. Resumos
Os resumos dos trabalhos deverão ser enviados para o e-mail simposioec@gmail.com
até 15 de Agosto de 2019. Os resumos não podem exceder 250 palavras, têm que conter
palavras-chave (4 a 5), devem ser escritos a espaço simples, formato da letra times new
roman, tamanho 12. No resumo terão que constar o objecto de estudo, os objectivos,
metodologia, principais resultados, conclusões e sugestões. As seguintes informações
também devem constar:


Tema do Simpósio em que se enquadra a comunicação



Título do documento em bold
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Nome (s) do (s) autor (es) e em nota de rodapé a formação, o título académico
e a instituição.

7.2. Comunicações
As comunicações devem ser escritas em língua portuguesa e enviadas para o email
simposioec@gmail.com até dia 30 de Agosto de 2019. Devem ter até 15 páginas, o tamanho
da letra é 12, a fonte é time new roman, o espaço entre as linhas é 1,5, as margens são:
superior: 3cm; inferior: 2cm; esquerda: 3cm; direita: 2cm. Nas referências bibliográficas
devem ser só indicadas obras referenciadas/citadas no texto.

8. Comissões do Simpósio
8.1. Comissão Organizadora:
- Prof. Doutor Guilherme Basílio (Coordenador);
- Prof. Doutor Jó Capece
- Profa. Doutora Ana Paula Luciano Camuendo;
- Profa. Doutora Maria Verónica Francisco Mapatse;
- Doutoranda Ana Paula Moiane de Sousa
- Doutoranda Atália Maria Fernando Saíde Mondlane
- Doutoranda Faira Amade Ibrahimo
- Doutorando Félix Alexandre Nhambe
- Doutoranda Ornila Domingos Verol Sande Liasse
- Doutoranda Teresa de Lurdes Miguel Mondlane

8.2. Comissão Científica:
- Profa. Doutora Stela Duarte (Coordenadora)
- Prof. Doutor Daniel Nivagara;
- Profa. Doutora Rachael Thompson.

9. Período de inscrição
A inscrição deve ser feita até ao dia 15 de Agosto de 2019, preenchendo uma ficha e
remetendo para simposioec@gmail.com

Maputo, 05 de Maiol de 2019
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Av. de Moçambique, km 1.6, Campus de Lhanguene, Maputo

Vº Simpósio sobre Estudos Curriculares
“Questões Curriculares: Teorias, Políticas e Práticas”
Maputo, 12 de Setembro de 2019
FICHA DE INSCRIÇÃO
Nome completo:
Título académico:
Ocupação:
Instituição / Organização:
Celular:
E-mail:
Deseja fazer alguma apresentação? Não 

Sim 

Se sim, indique o título________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Encontre mais informações no site http://www.up.ac.mz

Datas e procedimentos importantes:


Inscrições: até 15 de Agosto de 2019



Envio dos resumos das apresentações: até 15 de Agosto de 2019



Envio dos artigos completos das apresentações: até 30 de Agosto de 2019

As inscrições, os resumos e os artigos completos, bem como questões a colocar, deverão ser
endereçados para a Faculdade de Ciências de Educação e Psicologia, Campus de Lhamguene,
Comissão Organizadora do Vº Simpósio sobre Estudos Curriculares “Questões Curriculares:
Teorias, Políticas e Práticas”, email simposioec@gmail.com

